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E
preciso sangue-frio para bancar
uma aposta em ações do Google
- o mais popular site de buscas
na internet. Os papéis da compa-
nhia dobraram de valor em 2005

e ela tornou-se a empresa de mídia mais
cara do mundo, avaliada em cerca de 80
bilhões de dólares. A posição quase he-
gemônica na estratégica seara das pes-
quisas on-line e a ousadia para invadir
novos mercados despertaram concorren-
tes de peso, como a Microsoft e a IBM.
O desempenho excepcional não impediu
que a cotação das ações oscilasse, este
ano, 36% (entre 471 e 345 dólares do va-
lor de face), para estacionar pouco abai-
xo dos 400 dólares. Alguma semelhança
com o fenômeno da bolha das em-
presas de tecnologia, que acabou
estourando na virada do século?

Talvez, mas o cenário atual é
bem diferente. O faturamento do
Google superou 6 bilhões de dóla-
res em 2005. O lucro chegou a 1,47
bilhão de dólares. As cifras são tão
reais que os papéis do mundo vir-
tual passaram a integrar, desde 31
de março, a listagem S&P 500,
onde estão relacionadas as maio-
res empresas negociadas na Bolsa
de Nova York, segundo tamanho
de mercado, liquidez e representa-
ção do grupo industrial.

Para manter aceso o apetite dos
investidores, o Google anunciou,
na véspera da inclusão no índice,
a venda de 5,3 milhões de ações.
Na prática, um aumento de ape-
nas 2,7% no total de papéis em cir-
culação. Mas o bastante para en-
gordar em mais de 2 bilhões de
dólares o caixa da empresa.

Alguns analistas acreditam que
a estratégia de aumentar as ações
disponíveis foi usada para brecar

a alta excessiva dos papéis da compa-
nhia. "As ações estão, inquestionavel-
mente, supervalorizadas", diz o analista
Rick Summer, da consultoria america-
na Morningstar. "Mesmo em nosso ce-
nário mais otimista, avaliamos a ação
do Google em 237 dólares." Ou seja, a
metade do preço mais alto já atingido.

A mais recente onda de sobrevalori-
zação teve início em dezembro, com a
notícia de que o Google tinha a inten-
ção de adquirir 5% do capital do portal
America On Line (AOL), controlado
pela AOL Time Warner. Quando o negó-
cio foi finalmente confirmado, há duas
semanas, os estrategistas do Google pas-
saram a temer uma nova corrida pelos
papéis da companhia.

A saga do buscador criado há dez anos
pelos doutorandos da Universidade de

Stanford, Larry Page e Sergey Brin, é a
melhor metáfora para explicar o concei-
to da nova economia. A promessa para
esse mercado era de que surgiriam cente-
nas de empresas a partir de uma pequena •
estrutura física, capital humano qualifi-
cado e uma geração de receita proporcio-
nal ao explosivo desenvolvimento da rede
mundial de computadores. A internet
não cresceu tão rapidamente e a maioria
delas morreu antes de remunerar os in-
vestidores, no chamado estouro da bolha.

"Se o próprio Google tivesse aberto o ca-
pital há cinco ou seis anos, teria sido um
fiasco. Mesmo sem ter o faturamento
atual, provavelmente alcançaria o mes-
mo valor de mercado, dada a euforia dos
investidores", avalia o presidente da As-
sociação Brasileira de Venture Capital

(ABVCAP), Álvaro Gonçalves. "Era
impossível que todas as premissas
daquela época se realizassem."

Agora que a internet ostenta nú-
meros robustos - a população mun-
dial de internautas beira os 900 mi-
lhões, segundo estudo da Organiza-
ção das Nações Unidas -, as empre-
sas sobreviventes à bolha podem
realmente pôr à prova os modelos
de negócios. Além disso, tecnolo-
gias como a conexão de banda lar-
ga e sem fio permitem o tráfego de
uma quantidade muito maior de in-
formações em menos tempo e para
praticamente qualquer lugar.

"A curva de aumento do tráfego
na internet não é uma bolha, é uma
mudança estrutural na sociedade e
no comércio e representa uma
oportunidade de investimentos",
disse o presidente da fabricante de
chips Intel, Paul Otellini, na visita
que fez ao Brasil em março.

O sucesso do Google, que tem
conseguido crescer na mesma pro-
porção da internet, é explicado por
dois motivos. O primeiro, segundo
Silvio Meira, cientista-chefe do



Centro de Estudos e Sistemas Avança-
dos do Recife (César), é a competência
tecnológica, que permitiu apresentar ao
mundo uma das melhores ferramentas
de busca de conteúdo na rede.

Mas o que realmente impulsionou o
Google foi a capacidade de levar a pró-
pria tecnologia para sites concorrentes,
como o Yahoo!, que acabaram servindo
de vitrine para o rival - na época, ape-
nas mais uma pequena empresa virtual.
A luta atual do Google é no sentido de
sustentar essa estratégia e aumentar a
base de usuários do serviço. A compra
de participação no AOL, por exemplo,
não seria nada além de uma maneira de
se manter como o buscador do portal -
ao custo de l bilhão de dólares.

Um levantamento da consultoria AC
Nielsen mostra que o Google responde
por 48,5% das buscas de internet no
mundo. O segundo colocado, o Yahoo!,
tem menos da metade, 22,5%, mas ain-
da o dobro do terceiro, o MSN
da Microsoft, com 10,7%. Co-
mo se vê, é um jogo para pou-
cos. "O modelo de negócios
dos sites de busca baseia-se
num oligopólio, que por sua
vez justifica o alto faturamen-
to com anúncios", diz Meira.

O Brasil chegou a ter um
grande site de buscas, o Cadê?,
criado em 1995 por Fábio de
Oliveira e Gustavo Viberti. De-
pois de se tornar um dos ende-

reços eletrônicos mais acessados do País,
o serviço foi vendido em 1999, por 13 mi-
lhões de dólares, ao portal Starmedia. Em
2002, o Cadê? mudou novamente de
mãos, adquirido pelo Yahoo!Brasil. "A im-
portância do serviço de busca é propor-
cional ao crescimento da
internet. Mas não vejo es-
paço para mais do que dois
ou três grandes participan-
tes nesse mercado", diz Vi-
berti, que até hoje mantém
investimentos em empre-
sas virtuais.

A diferença é que o
Google mantém a lide-
rança nas buscas há mais
tempo do que qualquer
outro serviço. Isso, no
entanto, não impede que companhias e
até países se interessem em derrotá-lo.

A principal delas é a Microsoft. Bill Ga-
tes disse em entrevista à edição polonesa
da Forbes que a fascinação do mercado

Para Bill Gates,
da Microsoft,
os investidores
ainda estão
em lua-de-mel
com a empresa

com o Google é algo normal, comparável
com outros períodos de lua-de-mel com
outras companhias. "O Google já teve três
anos e deve continuar por mais dois", dis-
se o milionário. A principal arma da Mi-
crosoft é o Windows Live, descrito por

Gates como "a resposta"
(quadro à pág. 50).

Algumas das princi-
pais ferramentas do pa-
cote Live estão disponí-
veis para o público. Uma
delas permite visualizar
fotos das fachadas dos
endereços procurados,
mas o banco de dados
só compreende, por en-
quanto, os imóveis de
Seattle, nos EUA. "Va-

mos mostrar que ainda há muito para
melhorar nos serviços de busca na inter-
net", diz o diretor da MSN Brasil e Amé-
rica do Sul, Osvaldo Barbosa de Oliveira.

A aposta do Yahoo! é diferente. A es-
tratégia é adaptar o conteúdo
do site para cada país em que
os serviços são oferecidos, ao
contrário do Google, que
simplesmente traduz a sua
página principal para a lín-
gua local e direciona as bus-
cas para resultados locais. O
principal mercado, segundo
o Yahoo!, é o Sudeste Asiáti-
co. "O próximo bilhão de
usuários na internet virá de
países que não falam inglês,



NOVIDADES E COMPETIDORES Os rivais do
Google mostram as suas armas ao consumidor

Apesar de o Google ser uma ferra-
menta de busca consagrada, os
usuários de internet têm outras

opções disponíveis.

Microsoft - O Live é um serviço criado para
combater o Google, mas oferece funciona-
lidades além de simples buscas. A partir da
página inicial, o usuário pode acessar as
contas de Hotmail, atualizações meteoroló-
gicas, informações sobre ameaças virtuais
(como vírus), além de soluções, notícias
atualizadas e um cardápio de serviços da
Microsoft. A página ainda não tem versão
final, mas a busca do Live inova ao agrupar
os resultados em categorias. O usuário
pode selecionar a categoria que mais se
encaixa com o termo buscado e assim che-
gar mais rápido ao endereço desejado.
http://www.live.com/

Yahoo! - O portal é bem conhecido e in-
corpora muitos dos serviços mostrados
pela Microsoft, mas não oferece o mes-
mo nível de personalização. O diferencial
é que o Yahoo! toma o cuidado de criar
conteúdos locais para todos os países em
que opera. Compare o serviço americano
com o da Indonésia, por exemplo.
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.co.id/

e os serviços precisam ser entregues e
acondicionados com a língua local em
mente", diz Jason Coates, gerente de
comunicação da Yahoo! para a região.

Quaero - O projeto de um portal de buscas
europeu é liderado pela francesa Thomson
e ainda é um segredo industrial, mas pode
ser consultado de forma superficial. A pá-
gina atual pede nome de usuário e senha.
www.thomson.net/EN/Home/Quaero/

IBM - O Marvel é um sistema de catalogação,
arquivamento e buscas de vídeos. Ele é ven-
dido a empresas que queiram catalogar e
oferecer buscas em seus arquivos, e não
pode ser acessado pelo público em geral -
apenas como modo de demonstração. Entre
as facilidades de buscas está a de mostrar
ao sistema uma foto - o Marvel vai atrás de
todos os vídeos que contenham o cenário ou
pessoa mostrada na imagem de exemplo.
http://mp7.watson.ibm.com/marvel/

A tecnologia Marvel, da
IBM, não deve ser ofere-
cida ao público em geral
por meio de portal, mas
mostra o que pode ser fei-
to na área de busca de ví-
deos. O sistema permite
pesquisas sem o uso de
texto. O usuário "mostra"
ao Marvel a foto de uma
pessoa e o sistema pro-
cura sua base de vídeos
até encontrar resultados.
"O objetivo era utilizar o computador
para ajudar a catalogar os montantes ca-
da vez maiores de dados em vídeo ou ou-
tros formatos multimídia", explica John

Por pressão
do governo,
a companhia
censurou
as buscas
feitas na China

Smith, gerente sênior de gerenciamento
inteligente de informações da IBM Re-
search, braço de pesquisas da compa-
nhia. O Marvel é usado pela CNN e BBC.

Os mais novos competidores do Goo-
gle são a Alemanha e a
França. Os dois países pre-
tendem investir de l bi-
lhão a 2 bilhões de euros
ao longo de cinco anos
no Quaero, um site de
buscas. "Precisamos en-
frentar o desafio apresen-
tado por gigantes ameri-
canos como o Google.
Existe a ameaça de que,
amanhã, o que não esti-
ver disponível on-line se

torne invisível para o mundo. Para isso
lançaremos uma página de buscas euro-
péia", disse o presidente da França, Jac-
ques Chirac, em janeiro deste ano. A

principal companhia a desenvolver o pro-
jeto é a multinacional francesa Thomson,
mas todas as referências ao Quaero foram
tiradas do site. Os executivos foram proi-
bidos de tocar no assunto.

Problemas recentes enfrentados pelo
Google também podem beneficiar os
concorrentes. O Departamento de Justi-
ça (DoJ) dos Estados Unidos declarou em
20 de janeiro que a companhia tinha se
recusado a cumprir uma intimação judi-
cial expedida em 2005. A intimação pe-
dia l milhão de endereços aleatórios de
páginas de internet e também os regis-
tros das palavras usadas em sua ferra-
menta de buscas durante o período de
uma semana. O DoJ quer reavivar a apli-
cação do Child Online Protection Act
(Lei de Proteção a Crianças On-line), de
1998, uma lei que proíbe que compa-
nhias da internet permitam o acesso de
crianças a material obsceno ou porno-
gráfico. Os dados da intimação prova-

riam que o acesso a tal material é
facilitado na internet. O Yahoo!,
a AOL e o MSN cederam a infor-
mação sem maiores protestos.

Na China, a postura é diferente.
O Google já disponibilizava sua
ferramenta de buscas em chinês,
mas ela só podia ser acessada pe-
lo endereço americano. Um en-
dereço com sufixo "cn", de Chi-
na, pode atrair mais usuários
para o serviço de buscas, mas

uma série de regras precisa ser cumpri-
da para colocar um servidor em solo chi-
nês - entre elas, a autocensura. Não po-
derão mais ser mostrados resultados
ofensivos ao governo chinês, como os re-
lacionados ao movimento de indepen-
dência em Taiwan, por exemplo. As con-
dições foram aceitas e a empresa expli-
cou a decisão dessa maneira: "Se retirar
resultados de busca é incoerente com
nossa missão, não providenciar qual-
quer informação é ainda mais incoeren-
te com ela", diz a empresa em seu blog.

Pouco depois o Google decidiu tirar
da China os registros de buscas feitas
por usuários. Isso impede que o gover-
no chinês possa pedir acesso aos dados
ou a buscas feitas. A empresa também
afirmou que um aviso nos resultados de
buscas agora informa quais artigos fo-
ram censurados. Segundo Peter Nor-
vig, diretor de pesquisas da companhia,
"alguns fazem buscas sobre democracia,



OLIGOPÓLIO. Meira diz que o jogo é para poucos.

Barbosa vê espaço para aperfeiçoamentos

mas a maioria quer mesmo é saber mais
sobre popstars".

Para um site de buscas, por uma ques-
tão de definição, o objeto da procura
pouco importa. Com o Google é dife-
rente. A publicidade veiculada em suas
páginas, por meio da venda dos chama-
dos links patrocinados, é diretamente
relacionada ao conteúdo pesquisado. As
empresas pagam para ter o nome lista-
do na tela cada vez que um internauta
procura uma palavra que possa remeter
a produtos ou serviços prestados pela
organização. "Somos hoje uma compa-
nhia de tecnologia que vende uma solu-
ção de negócios", define o diretor do
Google no Brasil, Alexandre Hohagen.

Apesar de já oferecer os serviços aos
internautas brasileiros desde o início das
operações, a companhia pôs os pés ofi-
cialmente no País em junho de 2005,
com a compra do site de buscas nacional
Akwan. Apesar da estrutura relativamen-
te modesta - cerca de 20 pessoas no cen-
tro de desenvolvimento de tecnologia,
em Belo Horizonte, e outras 30 na área
comercial, em São Paulo -, Hohagen
aposta no crescimento rápido do fatura-
mento. "O Brasil tem cerca de 1,5 milhão
de empresas conectadas à internet. Esse
é o nosso público potencial", diz.

Averba destinada à publicidade on-line
no Brasil ainda é relativamente peque-
na - 1,7% do total, ante a média de 6%
nos países desenvolvidos. O potencial
de crescimento anima as empresas pon-
tocom brasileiras, como o portal Uni-
verso On Line (UOL), que abriu o capi-
tal no fim de 2005 e espera, em breve,
deixar de depender das assinaturas para
manter a lucratividade. "A taxa de cres-
cimento da receita publicitária é três ve-

zes maior que a de venda de conteúdo e
acesso", afirma o diretor-geral do UOL,
Marcelo Epperlein.

Para Mauro Peres, coordenador de
pesquisas da consultoria IDC, os portais
nacionais ainda têm muito a ganhar
com a disseminação da internet no País.
"Menos de 10% dos lares brasileiros
têm computadores. Em 2005, vimos,
pela primeira vez, a tecnologia chegar à
classe C da população", afirma.

No final das contas, avalia Epperlein,
as empresas de internet, seja qual for o
serviço oferecido, buscam o mesmo: au-

diência. A remuneração dos sites é ba-
seada no número de cliques nos anún-
cios exibidos nas páginas virtuais. O pró-
prio Google já admitiu que o sistema é
falível e aceitou indenizar em 90 mi-
lhões de dólares anunciantes que se con-
sideraram lesados por falsos cliques. O
prejuízo ainda é muito pequeno, se com-
parado com os bilhões movimentados
pela publicidade on-line, responsável
por 99% da receita da empresa. Para os
investidores, é o modelo de venda de
anúncios, e não a ferramenta de buscas,
o grande trunfo do Google. •

Text Box
Fonte: Carta Capital, ano 12, n. 388, p. 48-51, 12 abr. 2006.




